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COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 
1. Especialista em Psicologia Clínica Hospitalar (InCor/HCFMUSP) 
2. Experiência como psicóloga clínica desde 2016 em clínica particular 
3. Experiência como psicóloga hospitalar responsável por UTI e enfermaria pediátrica 
4. Experiência com grupos terapêuticos e psicoeducacionais além de desenvolvimento 

de projetos para pacientes e equipe multiprofissional 
5. Atuação em cardiologia, pediatria, oncologia, cuidados paliativos, neurocirurgia, 

transplantes, pneumologia e enfermaria cirúrgica 
6. Habilidade para trabalhar em equipe 
7. Rigor quanto a ética profissional  

  
HISTÓRICO PROFISSIONAL  
Psicóloga Clínica e Supervisora em Consultório Particular (set/16 - atualmente)  

1. Atendimento psicológico individual para bebês,crianças, adolescentes e adultos 
2. Atendimento grupal para enlutados 
3. Atendimento grupal para puérperas que desejam retornar ao mercado de trabalho 
4. Pré Natal Psicológico 
5. Supervisora clínica de atendimentos domiciliares à crianças com desenvolvimento 

atípico em idade pré escolar, responsável pela mediação de equipe multiprofissional, 
orientação familiar e orientação dos terapeutas.  

6. Atendimento clínico sob à luz da psicanálise 
 
Ccoordenadora e Idealizadora do ABC da Psico Hospitalar (nov/17 - atualmente) 
 

1. Organização de eventos, cursos, workshops, grupo de estudos e palestras voltadas 
à área hospitalar 

2. Realização de pesquisas científicas 
 

Psicóloga Hospitalar no Hospital Sepaco/Psicocare (nov/18 - abr/19) 
1. Responsável pelo atendimento psicológico aos pacientes e familiares na UTI 

pediátrica e enfermaria clínica pediátrica  
2. Realização de grupos terapêuticos para família e equipe 
3. Elaboração e execução de projetos de humanização - UTI humanizada e 

humanização na transferência de unidade no hospital 
4. Evoluções em prontuário eletrônico 
5. Discussão de caso com equipe multiprofissional  
6. Elaboração mensal de indicadores de qualidade do Serviço de Psicologia 
7. Preceptoria de estudantes de psicologia para realização de estágio prático 

hospitalar.  
 



Psicóloga Especializanda no Hospital São Paulo (mar/18 a maio/18)  
1. Realização de atendimento psicológico aos pacientes e familiares na UTI pediátrica, 

UTI neonatal e enfermaria clínica e cirúrgica  
2. Formação de grupos terapêuticos para familiares no âmbito hospitalar e clínico 
3. Atendimento clínico e ambulatorial com bebês em primeiríssima infância (0-3 anos) 
4. Vivência e manejo de situações de alta vulnerabilidade social  
5. Evolução em prontuário clínico  
6. Discussão de casos com equipe multiprofissional. 

 
Psicóloga especializanda no Hospital das Clínicas (fev/17 a mar/18)  

1. Atendimento psicológico individual e grupal aos pacientes e familiares  
2. Realização de grupos terapêuticos e psicoprofiláticos multiprofissionais relacionado 

à obesidade e diabetes 
3. Realização de triagens - avaliações psicológicas e encaminhamento 
4. Atuação na ala adulto de internação e ambulatorial especializado em cardiologia 

 
FORMAÇÃO ACADÊMICA  
Formação em andamento em Psicologia da Parentalidade pelo Instituto MaterOnline (2019) 
TCC: Em elaboração: Área de Cuidados Paliativos Pediátricos 
Formação Interrompida em Psicologia da Infância (2018) 
Pós Graduação Concluída em Psicologia Clínica Hospitalar pelo InCor - HCFMUSP 
(2017-2018) 
TCC: Avaliação Psicológica para o Programa de Transplante Pulmonar Adulto: Nível de 
Conhecimento sobre a Doença e Adesão ao Tratamento 
Graduação Concluída em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(2011-2016) 
 
Informações complementares  

- Participação em grupo de estudos sobre Psicanálise Winnicottiana (atualmente). 
- Palestrou na SBPH (2019) com o trabalho: Papel do Psicólogo Hospitalar no 

momento de Extubação Paliativa frente à possível Terminalidade. 
- Palestrou no XXXII Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo 

(2018) com o trabalho: Avaliação Psicológica para Programa de Transplante 
Pulmonar Adulto: Nível de Conhecimento sobre a Doença e Adesão ao Tratamento. 

- Palestrou na Semana da Psicologia da Universidade Metodista (2018) referente aos 
temas: Os desafios encontrados na transição de estudantes de Psicologia à 
Psicólogo Hospitalar e Hospitalização Pediátrica: Cuidados com a criança, família e 
equipe. 

- Conhecimento nos testes psicológicos: Palográfico, CAT, HTP, TAT, Rorschach, 
WISC IV.  

- Inglês intermediário e libras básico. 
  
Cursos complementares  

1. Boas práticas em Assistência Psicológica durante a Pandemia COVID19 (Einstein) 
2. Capacitação Ministério da Saúde: COVID19 (Em andamento) 
3. Psicofarmacologia (HCFMUSP) 



4. Pediatria Neonatal (FMUSP)  
5. Pediatria e Puericultura (FMUSP) 
6.  Atenção à Saúde Primária (FMUSP)  
7. Liga de Tanatologia e Cuidados Paliativos (UNIFESP) 
8. Introdução à Cuidados Paliativos (Einstein) 
9. Introdução a Avaliação em Saúde (UNIFESP)  
10.  Libras básico (Biblioteca Municipal do Estado de SP)  
11.  Mediação de Conflitos pelo SENAC-SP  
12.  Suicídio: Prevenção e Pós-venção (Clínica Vitta) 
13.  Luto por suicídio (Universidade Cruzeiro do Sul) 

 
Voluntariado 

1. MedEnsina (Atualmente) - Plantões psicológicos e grupos terapêuticos e operativos 
com temáticas como: suicídio, ansiedade e depressão, para alunos de baixa renda 
do cursinho social organizado pela Medicina USPl 


